
Meewerkend voorman
Als meewerkend voorman ligt je grootste uitdaging in 
het optimaliseren van het gehele productieproces en 
het aansturen van het technisch onderhoud.

Wat wij van jou vragen
•  Het aansturen en begeleiden van onderhoud, 

reparatie en grondwerk
• Het op peil houden van de voorraad reservedelen
• Besturing van de installatie
• Personeelsplanning van de locatie
• Contacten onderhouden met leveranciers
• Overige voorkomende werkzaamheden

Jouw kennis
• Je hebt een afgeronde MBO niveau 4 opleiding, 

bijvoorbeeld in de richting van werktuigbouwkunde, 
mechatronica of techniek en je hebt aantoonbare 
werkervaring in één of meerdere van deze gebieden

• Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel
•   Je bent in staat om snel te schakelen
• Je bent in staat om je collega’s te motiveren
•  Je bent stressbestendig en �exibel

Wat mag je verwachten
• Een marktconform salaris en uitstekende secundaire 

arbeidsvoorwaarden
• Een professionele en informele organisatie met 

korte lijnen, waarbij collegialiteit hoog in het 
vaandel staat

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door 
training en certi�cering

Is jouw interesse gewekt, reageer dan snel 
via hr@teunesen.nl 
Meer informatie kun je opvragen bij de 
heer Willy Verbers tel. 0485 - 512 500.
Een assessment kan deel uitmaken
van de selectieprocedure.

Delfstoffenwinning basis voor 
duurzame gebiedsontwikkeling 
Ons hoogontwikkelde en dicht-
bevolkte land vraagt voortdurend 
integrale en duurzame oplossingen 
voor het omgaan met schaarse ruimte 
en schaarse middelen.

Voor een delfstoffenwinner brengt dat 
geweldige uitdagingen met zich mee. 
Hij staat immers met zijn zand- en 
grindwinning aan de basis van die 
keten en geeft met zijn bijdrage aan 
gebiedsontwikkeling een belangrijke 
impuls aan de kwaliteit van de leef-
omgeving. 

Teunesen zand en grint bv
Exploitatiemaatschappij De Peelhorst 
is een dochter van Teunesen zand en 
grint b.v. Dit familiebedrijf levert al 
meer dan 75 jaar zand en grind voor 
de woning-, utiliteits- en wegenbouw 
en voor de betonindustrie. 
Deze delfstoffen worden gewonnen 
uit eigen winnings- locaties verspreid 
over Zuid-Nederland, Duitsland en 
België. Deze locaties zijn verkregen 
uit intensieve samenwerking en 
afstemming met onder andere 
burgers, maatschappelijke organisaties 
en overheden.

Bezoekadres:
De Peelhorst 
Exploitatie de Bakelse Plassen 
Kaak 7
5763 PK Milheeze
www.teunesen.nl 

Heb jij als meewerkend voorman een hoog verant-
woordelijkheidsgevoel en weet jij andere medewerkers 
te motiveren? Dan zijn wij op zoek naar jou!


